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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÁRVÍZVÉDELMI RENDSZER FEJLESZTÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI
IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság egy közös
projekt keretében az árvízvédelmi védvonalak fejlesztését tűzte ki céljául. A kiemelt projekt a
Nemzeti Vízstratégia részeként, a Széchenyi 2020 program keretében, európai uniós támogatás
segítségével 4,6 milliárd forint értékben valósul meg.
Az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének
csökkentése a Közép-Tiszán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén” című
KEHOP-1.4.0-15-2015-00010 azonosító számú projekt célja az emberi élet valamint az épített és
természetes környezet értékeinek megóvása, azaz az árvízi kockázatok mértékének csökkentése. A
fejlesztéssel érintett Négyes, Borsodivánka és Szentistván településeken a védvonalak által védett
ártéri öblözetekben csökken az elöntés kockázata. Ezzel együtt mérséklődnek a védekezési
költségek, és nő az árvízi biztonság. A projekt része a Kormány által 2017 márciusban elfogadott
Nemzeti Vízstratégia, a Kvassay Jenő terv végrehajtásának, mert annak egyik fő célkitűzése a
kockázat megelőző vízkárelhárítás.
A fejlesztés műszaki szükségességét a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatározott mértékadó
árvízszint (MÁSZ), valamint a folyók árvízvédelmi fővédvonalainak magassági biztonsága,
pontosabban a védvonal jelenlegi kiépítettségének a rendeletben meghatározott értékekhez
viszonyított magassági hiánya indokolja
A fejlesztések összhangban vannak az 1146/2016. (III. 25.) Kormány határozat szerinti Magyarország
Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervével. Hozzájárulnak a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program (KEHOP) 1. prioritási tengely célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt általános
célja a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése program eddigi tapasztalatainak hasznosításával a Tiszavölgy árvízi biztonságának javítása, mellyel hozzájárul a KEHOP által meghatározott „Árvizek
kártételei elleni védekezés feltételeinek javítása” egyedi célkitűzés teljesüléséhez is. Az érintett
védvonalak fejlesztése egyértelműen hozzájárul több hazai szakpolitikai célkitűzés megvalósításához
is, úgymint a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS 2008-2025), a Nemzeti Alkalmazkodási
Stratégia, a Nemzeti Környezetvédelmi Program (2014-2019, kitekintéssel 2020-ig), Katasztrófa
Kockázatértékelési Módszertan és Országjelentés.
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